
Kopie Nieuwsbrief november 2017 
Wil je de maandelijkse nieuwsbrief ontvangen? Meld je aan via info@cultuurinenschede.nl  

 

 

  

Nieuwsbrief November 

 
WAK 2018 
Ook in 2018 gaan we weer de WAK organiseren: de Week van de Amateurkunst.  

Het is een evenement voor iedereen in Enschede die in zijn vrije tijd actief met kunst 

(muziek, dans, theater, zang, tekenen, schilderen, fotografie, film, etc.) bezig is én voor 

iedereen die daarvan wil genieten!  

In 2018 zal de WAK voor de 8e keer plaatsvinden, van 2 t/m 10 juni. 

Wie kan meedoen? 

Iedereen in Enschede die actief aan amateurkunst doet; in je eentje of in een groep, jong 

of oud, beginner of gevorderd. Het maakt niet uit. Je kunt je passie voor jouw kunst laten 

zien en laten bekijken, door je aan te melden voor de WAK Enschede. Dat kan met 

bijvoorbeeld een optreden, workshops, expositie, open huis, openbare repetitie of 

flashmob. Als jij / jouw groep maar uit Enschede komt én als jouw optreden, expositie, etc. 

daar plaatsvindt. 

Hoe kan je je aanmelden? 

Vanaf begin januari kan je je aanmelden. Dan zal er op de site van de WAK Enschede een 

aanmeldformulier te vinden zijn. Op die site vind je dan ook informatie over de 

ondersteuning die de WAK Enschede biedt én die door de professionele culturele 

organisaties van Enschede wordt geboden.   

Als professional de WAK ondersteunen? 

Wil je als organisatie/professional de WAK ondersteunen, bijvoorbeeld door locatie te zijn 

voor een voorstelling of expositie, of door workshops te organiseren, of...? Mail dan naar 
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de organisatie voor meer informatie: info@wakenschede.nl  

 

Heb je zin in een uitdaging?  

Wij zoeken nog vrijwilligers die de WAK willen helpen organiseren! Wil je onderdeel 

worden van het gezellige WAK-team en samen toffe dingen organiseren? Meld je 

interesse via info@wakenschede.nl en we kijken samen wat je zou kunnen en willen doen. 

   

Terugblik netwerkbijeenkomst 2017 
Dinsdagavond 7 november vond voor de 4e keer de jaarlijkse Netwerkbijeenkomst plaats 

voor cultureel Enschede, ditmaal bij de HUB Twente. Met deze avonden willen we kennis 

van mensen vergroten en hen de kans wil geven om met nieuwe mensen en organisaties 

in contact te komen. 

  

De avond was gevuld met diverse workshops en lezingen. Daarnaast kon je op speeddate 

met twee aanwezige landelijke fondsen. Én je had de kans om jouw vragen te stellen aan 

5 andere aanwezige organisaties. 

  

Zo'n 70 mensen hebben aan deze avond deelgenomen. Het was een drukke en gezellige 

avond! Voor foto's van de avond, kijk op onze facebookpagina.  

   

Uittip gewijzigd   
Cultuur in Enschede promoot samen met lokale media de bloeiende cultuur in Enschede. 

Zo bieden we met de Huis aan Huis Enschede een podium aan het culturele veld om 

voorstellingen, concerten en exposities aan een breed publiek bekend te maken. 

 

Tot nu toe kon je een uittip naar ons (Cultuur in Enschede) sturen. Wij verzamelden de 

inzendingen en legden deze voor aan de krant. De beste werd gepubliceerd in de krant. 

Deze werkwijze is vanaf nu gewijzigd. Aanbod van berichten kan rechtstreeks bij de krant 

worden ingediend. Hoe je dat doet, lees je op onze site. 

 

Je kan je nog wel bij ons melden als je in aanmerking wil komen voor een interview bij 

Enschede FM. Wil je weten hoe? Kijk dan hier op onze site.  
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Volg je ons al?   
Wist je dat wij ook op facebook te vinden zijn? Volg onze facebookpagina 

om van de laatste nieuwtjes op de hoogte te blijven! 

   

Sta je op onze site? 
Bij de start van onze website cultuurinenschede.nl, een aantal jaren geleden, hebben we 

getracht een zo volledig mogelijk beeld te geven van alle culturele organisaties in 

Enschede. Maar ondertussen is er al weer het nodige veranderd: organisaties zijn gestopt, 

anderen zijn gestart, en nog weer anderen zijn qua naam of beschrijving gewijzigd. 

 

Aan jou de vraag om eens te kijken of jij / jouw organisatie nog (goed) vermeld staat. 

- Sta je er nog niet bij? Klik op deze pagina dan op 'link toevoegen' en vul je gegevens in. 

- Moet er iets veranderen? Dan horen we het graag! Stuur dan een mail aan 

info@cultuurinenschede.nl     

   

Vraag en aanbod     

Op de vraag en aanbod pagina van de Cultuur in Enschede website zijn diverse oproepen 

te vinden. Zo staat op het prikbord o.a. een bericht van Music All. Ze zoeken een 

productieassistent voor hun nieuwe musical. 

Via de link Oproep plaatsen kan je zelf ook een vraag of aanbod indienen.  

 

  Agenda 

25 maart 2018 - Culturele Zondag, thema Stilte  > meedoen? Aanmelden voor 25 januari 

2 t/m 10 juni 2018 - WAK, Week van de Amateurkunst 

8 juli 2018 - Culturele Zondag, thema Feestje in het park 

30 september 2018 - Culturele Zondag, thema Uitfestival 

4 november 2018 - Culturele Zondag, thema Zilverfestival 
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